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A HALADÓ SZELLEMŰ MAGYAR ÍRÓK A „SZÉP SZÓ” KÖRÉ 
TÖMÖRÜLNEK

IGNOTUS PÁL: „MI A SZELLEM FIATALSÁGÁT NEM ANYA
KÖNYVI KIVONATTAL MÉRJÜK”

Budapest, július 4.
Színhely: Budapest, az „Esti Kurír” szerkesztősége, Ignotus Pál szobája. 
Idő: déli fél kettő. Ilyenkor már halkabban ver a szerkesztőség ritmusa, a 
telefonok csengetése is ritkábban hallatszik. Lapzárta van.

Ebben, a szerkesztőségi munka utáni légkörben indul meg a beszélge
tés. A tárgy: egy folyóirat, amely körül röviddel megindulása után heves 
viták, sőt harcok indultak meg, és amely ma -  bár rövid múltra tekinthet 
vissza -  több, mint egy folyóirat a sok között. Több, mint az, amit álta
lánosító megjelöléssel „új hang”-nak szokás nevezni. Egyik legérdekesebb 
és leglényegesebb megnyilvánulása a magyarországi új szellemi mozgal
maknak. Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy a „Nyugat” megjelenése óta 
nem fogadott oly nagy visszhang folyóiratot, mint az Ignotus Pál és 
József Attila szerkesztésében megjelenő „Szép Szó”-t.

Erről a folyóiratról, a körülötte elviharzott és még folyó harcokról, a 
lap célkitűzéseiről és a köréje tömörült írókról folyik a beszélgetés.

Az első kérdés:
-Tudom , hogy a „Szép Szó” a harcok és viták középpontjában állott. 

Mi volt az, ami ezeket a harcokat kirobbantotta?
Lassan indul a beszélgetés. Ignotus Pál cigarettára gyújt, elgondolko

zik, majd pedig ezt mondja:
-  A „Szép Szó”-t tulajdonképpen talán nem is mi indítottuk meg, ha

nem -  akarata és minden szándéka ellenére -  az a felhívás, amelyet esz-



tendőkkel ezelőtt Zilahy Lajos, a „Magyarország” akkori főszerkesztője 
a magyar írókhoz intézett. Az említett cikkben Zilahy Új Szellemi Front 
megalkotására, ennek a frontnak keretein belül való tömörülésre, mond
hatnám : egységes szellemiség megalkotására szólította fel a magyar író
kat. Cikkében többek között arra is utalt, hogy ma már nincsenek olyan 
szakadékok a szellemiség egyes rétegei között, hogy ne tömörülhetnének 
egységes szellemi arcvonalba. Követendő példaképpen a fasizmust és a 
hitlerizmust említette meg, amely -  szerinte -  megvalósította a legkivá
lóbb intellektuellek szellemi egységének frontját. A felhívásnak megvolt a 
visszhangja, és az addig baloldali beállítottságú írók közül, mint amilyen 
Illyés Gyula, Kodolányi János, Szabó Lőrinc, Pap Károly, Sárközi 
György volt, sokan csatlakoztak ehhez az új szellemi arcvonalhoz. A fel
hívás nyomán természetesen élénk sajtóvita indult meg, és én ennek során 
több, az „Esti Kurír”-ban megjelent cikkemben, valamint a Zeneakadé
mián megtartott előadásomban világítottam rá arra, hogy a haladó szel
lemű magyar írók miért nem tarthatják követendő útnak és példának a 
fasizmust, valamint a hitlerizmust, és miért nem lehetnek ennek az Új 
Szellemi Frontnak a tagjai. Az így előállott helyzet tette szükségessé 
tömörülésünket és érlelte meg bennünk a „Szép Szó” megindításának 
tervét.

K orosztályharc és bicskás humanizmus

-  Általában azt kell mondanom -  folytatja Ignotus Pál - , hogy a haladó 
vagy haladónak vélt irodalom területén a „Szép Szó” megindulása előtt 
két csoport küzdött. Az egyik a meg nem alkuvásba belefáradt időseb
beké, a másik a fáradhatatlanul megalkuvó fiatalabbaké. A mi folyóira
tunkat azok a fiatalok indították, akik sem fáradtságból, sem nagyra törő 
opportunizmusból nem akarnak megalkudni. Ebből következik, hogy 
magunk között tudjuk a helyét az olyan idősebbeknek is, akik nem al
kusznak meg, és akik eléggé jelentékeny tehetségek ahhoz, hogy az in
tellektuális fiatalság figyeljen rájuk. A heves korosztályharcot éppen az 
opportunista fiatalság erőszakolja, részben azért, hogy az idősebb és 
többnyire tehetségesebb versenytársaktól megszabaduljon, vagy hogy



epigoni mivoltáról a figyelmet elterelje, de gyakran azért is, hogy az ér
demleges harc feladásáért ennek a korosztályharcnak, ennek a hangos és 
agresszív fiataloskodásnak kulisszaharsogásával kárpótolja magát. Ne
künk ilyesmire nincs szükségünk, de ha volna, sem kérnénk belőle. Mi a 
szellem fiatalságát nem az anyakönyvi kivonattal mérjük.

-  A Zeneakadémián tartott előadásában „új humanizmusról” beszélt, 
amelyet „bicskás humanizmus”-nak nevezett. Mit ért ez alatt?

-  A fasiszta és a náci eszményképekkel szemben -  válaszolja Ignotus 
Pál -, amelyek az Új Szellemi Front íróinak törekvéseibe belekeverődnek, 
én egy új humanizmus híve vagyok. Ezalatt nem egyszerűen azt a humá
nus közjótékonykodást értem, amelyet szentimentálisán humanizmusnak 
neveznek. Nem is egyedül a filológiai vagy klasszicizálóan esztétikai ér
deklődést. Hanem annak az elvnek következetes vállalását, hogy min
dennek mértéke: az ember. Az új humanizmus, amelynek híve vagyok, 
mindent inkább jelent, mint puhaságot és szentimemalizmust. Inkább 
olyan harcias kiállást jelent, amely -  ha kell -  bicskával és revolverrel is 
megvédi a maga igazát.

-  A „Szép Szó” munkatársai valamennyien ennek az új humanizmus
nak a hívei?

-  Nagyjában igen. Valamennyien ellenségei az álreformoknak. A ho
mályos, misztikus közéleti, esztétikai zsargonnal szemben valamennyien 
a fogalmak tisztázását, meghatározását, a szavak gondosabb haszná
latát kívánjuk. Ezen belül azonban vannak köztünk eltérések. A szociál- 
liberáüsok és polgári radikálisok mellett vannak szocialisták, mint József 
Attila, Fejtő Ferenc és Veres Péter, de a katolikusok is, mint Füst József, 
Horváth Béla és Juhász Vilmos, itt van a szintén spirituális hajlandóságú 
Hatvány Bertalan, a sok tekintetben jobboldali Hevesi András és Hor
váth Tibor. Állandó kritikusunk Németh Andor, a fiatal Erdős Jenő. 
Cikkíróink az idősebb Ignotus, Vámbéry Rusztem, Szász Zoltán és az 
„Elsikkasztott hegyi beszéd” című könyv szerzője, Simándy Pál, volt re
formátus lelkész, aki egy újfajta kereszténységért küzd. Költőink leg
nagyobbrészt fiatalok. József Attilán kívül ide tartoznak: Hajnal Anna, 
Berda József, Weöres Sándor, Radnóti Miklós, Szenes Erzsi, Jékely 
Zoltán, Marconnay Tibor, a nálunk feltűnt Mátyás Ferenc és Vészi



Endre. Ezek természetesen nem mind vesznek részt irodalompolitikai 
harcunkban. Költőknél és elbeszélőknél ezt másként nézi az ember. . .

Beszélni, de nem mellé

A beszélgetés ezután ismét visszakanyarodik azokhoz az indítóokokhoz, 
amelyek a „Szép Szó” megalapítását szükségessé tették.

-  A „Szép Szó” megindításánál tehát -  folytatja Ignotus Pál -  szerepet 
játszottak úgy irodalmi, mint szociális szempontok. Olyan lapot akartunk 
indítani, ahol tehetséges emberek őszintén és függetlenül megírhatják vé
leményüket, és a szépirodalom terén a legjobbat adhatják. Tisztában 
vagyok azzal, hogy ez olyan program, amelyet elméletben a legtöbb 
irodalmi folyóirat programul vállal. Az, hogy én úgy látom, hogy ezt a 
feladatot a meglevő fórumok nem töltik be, azzal magyarázható, hogy 
egy részük eléggé nyíltan, bizonyos szempontból tiszteletreméltóan párt- 
politikai vagy egyéb érdekeltség szolgálatába kényszerítette erejét, a má
sik része pedig megtette ezt anélkül, hogy bevallaná. A fiatalabbaknak 
egy része-akikről föntebb már szólottám -  meghonosított egy hangne
met, hogy nagy szociális fogadkozással és világmegváltó ígérgetéssel hívja 
fegyverbe az írástudókat, vagy elsírta a széles néprétegek nyomorát, de 
ha a konkrét teendők megjelölésére került a sor, akkor kibújtak az állás- 
foglalás kötelezettsége alól, arra hivatkozva, hogy nem politikusok, ha
nem írók. Ha pedig a feltett kérdésekre mégis válaszolnak, költői szóla
mokat hajtogatnak, mint „Magyarország legyen kertország” és „segíteni 
kell a népen”.

-  Én -  folytatja -  nem tartom az író kötelességének, hogy politizáljon, 
de ha politizál, ha igényt tart arra, hogy a társadalom lelkiismeretének, 
irányítójának, bírálójának tartsák, akkor konkrétan és részletbemenően is 
helyt kell állnia az elveiért. Én sem a politikát romantikusan irodalmi 
szempont szerint, sem az irodalmat hangzatos politikai jelszavak szerint 
nem vagyok hajlandó megítélni, és meggyőződésem, hogy a társadalmi 
létkérdésekben ugyanúgy, mint a szellem és irodalom területén, ugyanaz 
okozta a mai beteg állapotokat: a szavak bizonytalan, homályos, pate-



tikus használata. Ha tehát ezzel szemben olyan lapot indítok, amey 
tanulmányaiban éppen a fogalmakat igyekszik tisztázni, szépirodalmi ré
szében pedig az árnyalatos és világos kifejezésekre törekszik, akkor azt 
hiszem, hogy ezzel egyidejűleg szolgálom a magas színvonalú irodalom 
ügyét és azokét a szegény városi és falusi néprétegekét, akiknek látszólag 
ehhez az irodalomhoz semmi közük. A mi programunk éppen olyan egy
szerű, mint amilyen forradalmi: szabatosan akarjuk használni a szavakat.

-  Tehát beszélni és nem mellébeszélni -  vetem közbe.
-  Igen, így értem. Csak vigyázni kell arra, hogy sokan „beszélni és 

nem mellébeszélni!” felkiáltással is mellébeszélnek. . .  „Ez így nem megy 
tovább!”, kiáltanak fel, a konkrét teendó'k megjelöléséről azonban hall
gatnak.

N em vagyunk tradícióellenesek

-  A „Szép Szó” két legutóbbi száma, mely külön könyvben is megjelent, 
régi magyarokról közölt tanulmányokat. Ha a lapnak az időszerű kér
dések tisztázása és a teendők megjelölése a célja, mi késztette ezeknek a 
tanulmányoknak megjelentetésére? -  kérdem.

-  Két okunk volt erre. Az egyik az, hogy nem vagyunk tradícióellene
sek. Van egy műveltségi tradíció, amelyet mindenekfölött szeretek, és 
amelynek ápolását annál fontosabbnak tartom, mert Magyarország az az 
ország, ahol mértéktelenül szeretik tisztelni és ugyanakkor elhanyagolni 
a tradíciót. A komoly magyar értelmiséget sajnos kevéssé érdekli saját 
múltja. Ezt a hézagot kihasználta a reakció, úgyhogy rendszeres megté
vesztés, mondhatnám történelemhamisítás történt. Nemcsak a távoli 
történelem, de a közelmúlt alakjaival is megtörtént ez. így például Ady 
Endrét, akinek baloldali állásfoglalása vitathatatlan volt, valami magyar 
hitlerizmus előfutárának igyekeztek turánosítani egyesek. Az említett 
kötetnek, amelyet egyébként szerkesztőtársunk, Fejtő Ferenc állított ösz- 
sze, az volt éppen a célja, hogy megmutassa: lehet a történelmi alakokról 
másképp is írni, lehet a társadalomtudomány, pszichológia, az archeoló
gia, irodalmi szemlélet és a szorosabb értelemben vett történelem mód
szereit és eszközeit úgy érvényesíteni, hogy azokat a komoly magyar értel
miség eleveneknek és érdekeseknek érezze.



A szerkesztőség csendes. A munkatársak ebédelni mentek. Csak az ins- 
pekciós van bent, és mi ketten. Ignotus Pál még egy telefonbeszélgetést 
bonyolít le, és azután elindulunk.

A lépcsőn, a félemeleten kis tábla villan a szemünkbe. Rajta ez a szó: 
„Nyugat”.

Mintha valami sorsszerű lenne benne, hogy a magyar irodalomnak ez 
a második „Nyugat”-ja, a „Szép Szó” úgyszólván éppen ebből az épü
letből indult el, és hogy a folyóiratot annak az embernek fia szerkeszti, 
aki hosszú ideig a „Nyugat” szerkesztője volt. . .


